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FOLHAS à 1 . . ... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

' 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI 6.325, DE 06 DE-MARCO DE 2.013 
Incorpora o abono salarial dos serViâores 
da Câmara Municipal..·· 

. '• ' 

• 

·• 

O PREF.EITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei•Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câi'har3 Municipal aprovou e ele sa~cio.na e promulga a seguinte. lei: · 

Art. l º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

. , 

"'Fica incorp~radó ao Pél;d.rão dê· referência dos ven~imentos dos ,servidores dá Cârpara Municipal, a 
partir de 1° de março de 2.013, o abono de que trata a.Lei nº 5.738, de 06 de maio de 2.009, alterada 
pelas Leis de nº 5.894, ~e 14 de abril de 2.010, 6.034, de 18 de março de 2.011, e 6.175;de 03 de 
janeiro de 2.012. · .• 

~' . . . ... 
Fica assegurado aos servidores inativÕs e pensionistas da 'Câmara "Müriicipal o beneficiôdé 'qu'e trata 
esta leí, a.ser observado pelo órgão previdenciário.~ FUNPl,U;'.V - em confonnidade com a previsão 
contida na Constituiç~o Fe~erativa do Brasil. 

As despesas decorrentes desta lei serão suportadas· por dotações próprias do orçamento vigente, 
sup !ementadas, se necessário. 

Esta lei entra em vigor na· data de suà publicação, ·com efeitos a partir de 1º de março de 2.013, 
revogando-se o disposto na Lei n~ 6. I 75, ae 03 de ja,n~iro de 2.012. . 

·Bauru, 06 de março de 2.013. 
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MAURICIO PONTE PORTO 

SECRET ÁRlO DOS NEGópos lURÍDICOS 
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Registrada no. Departamento de Comunicação e Documentação da 'Prefeitura·; na mesma data. 
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